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Vaziyet ve Manzara-i 
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Kamu Bankaları
Ekonomiyi Kurtarabilir mi?

Muhtar adayı Sultan Aksu: 
“Mahallemizin sakini değil, 
sahibi olalım”

Başyazı

Ekonomi

Röportaj

Seçmenin kurşunun fiyatın-
dan sınava tabi tutulduğu bir 
seçim kampanyası
götürmeyi tercih ediyor, 
AKP’nin lideri.

“2018’de 70 milyar TL’lik 
faiz ödemesi yapılmışken 
2019’da 107 milyar TL’lik 
ödeme yapılacak. Üstelik hem 
borçların ortalama vadesi 
düşüyor hem de ortalama faiz 
oranı artıyor.”

“Katılımcı, 
demokratik, 
eşitlikçi, şeffaf 
bir yönetim, daha doğrusu 
temsiliyet kuracağız. Gizli 
kapaklı işler çeviren, kendi 
çıkarları peşinde koşan, 
Saray emir kulu değil halk 
dostu bir muhtar olacağız.”
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...Biz ki
habil ile kabil kavgasından beri
-hatta çok daha önceleri
buğdayın aynı değirmende öğütülüp
ayrı ambarlara konuluşundan beri-
kıtlıklara kıyımlara uğratıldık
Babil’in asma bahçelerini
semiramis’in hüznüne ağdıran
ve dağlar yarıp
gül bahçelerini sulayan bizlerdik
Ve ilk kez kendi suretimizi
harelenen bir suda gördüğümüz vakit
insana benzediğimizi anladık
O gün bugün
kendimize ait bir yüzümüz
kendimize ait olmayan bir gücümüz 
oldu
ve dövüş
işte o zaman başladı asıl
yani insan olduğumuzu
bildiğimiz vakit
Ama hiçbiri yazılı değildir bunların
kutsal kitaplarında peygamberlerin
ki tarih
işin aslını o gün biliyordu
bugünse
öğretiyor bize

İnsan cesur olmazsa tanrı pervasızdır
acımasız
buyurgan
ve kahredendir o
Oysa gılgameş bir kılıç darbesiyle
ayırmıştı tanrıları
insanların dünyasından
Ama onlar
hiçbir zaman uymadılar buna
yeni yeni peygamberler gönderip
acıyı ve zulmü daim kıldılar

ve böylece sürüp gitti aralıksız
tanrılarla insanların kavgası
Denebilir ki gılgameş’ten bu yana
tanrılar ve krallarla dövüşmekteyiz
ki zaman
acının simyacısı olmuştur
ve bir derviş gibi
çevirmektedir
zulmün kirmenini

Tanrıların ve kralların elinde
yılan dilli bir kırbaçtı zulüm
şaklayıp durdu binlerce yıl
ağulu bir diken gibi yaktı etimizi
ve biz ta ilk mülkiyetten beri
tanrılar ve krallar adına katledildik
yerin altında buğday ambarları
yerin üstünde altın kubbeli
saraylar kurduk onlar için
Onlar için nil vadisinden
lotüsler taşıdık geceyi kösnülleştiren
fakat zincirlerimizden başka
kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadı
ama yine de eksilmedi etimizden
şaklayıp duran kırbaç sesleri
Her kırbaç sesi bir şimşek
çakışına döner mi kölenin gözünde
dönerse
yer yarılır
gökyüzü
mutlaka buluşur mu
eski sevgilisiyle
ama ölüm
yine de kutsallaşıyordu
kölenin
gizli dünyasında

Bir gün romalı gladyatörler
bir gerilla gibi sokulunca

buğday tüccalarının ambarlarına
tanrılar biraz daha gaddar
krallar biraz daha zorba oldular
Ama biz yine de geri durmadık
tarihin tekerleğini döndürmekten
izin vermedik hayatın karartılıp
gökyüzünün çoraklaştırılmasına
çoğalttık gökte yıldızları
yerde ateşböcekelerini
ve yüreğimizde
içimize sığmayan sevdaların
cehennemleşen yalımını
Ama zaman
bir derviş gibi
çeviriyordu hala
kahrın
ve acının kirmenini

Acıyı bir zakkum gibi tadanlar
yeni acıların da ustası olmalıdırlar
ve zaman denilen dizginsiz tayın
rüzgarlı yelesine uzanıp
sağrısını mahmuzlamalıdırlar
şişirmelidirler ciğerlerinin yelkenlerini
tarihin uğuldayan rüzgarıyla
çünkü tarih
bedeli acılarla ödenen bir akıştır
ve tanrılar hiç durmadan
yeni peygamberler gönderip
durdurmak istemişlerdir bu akışı
Onların ırmağı geri döndürmeleri
ve ölü diriltmeleri bundandır
bundandır ki zamanı
tapınakların kandillerinde donuk
ve yap kokulu bir bekleyiş kılmanın
tek adı vardı:
– İhanet...
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Par-
lamentoyu 
bütünüyle sembolik bir kuruma 
çeviren, milletvekili olmayı anlamsız-
laştıran, içinden geçtiğimiz anayasasız 
dönemde Mahalli İdareler Seçimi, son 
bir can sıkıntısı rejim açısından. As-
lında her şeyin Saray’dan belirlendiği, 
muhtarların en temel işlevinin Reis’i al-
kışlamak olduğu bir sistemde; özellikle 
büyükşehir belediye başkanlarının ba-
ğımsız bir seçimle belirlenmesi sistemin 
genel mantığına ters. Belki önümüzdeki 
dönemde bu durum “düzeltilecektir” 

ama 
o zamana 
kadar halkın Reis’i alkışladığı katılım-
cılık biçimleri ve kişi bazlı plebisitler 
dışında bir seçim tipi olarak kalacak 
mahalli idareler seçimleri. Bununla be-
raber veya tam da bu yüzden eski usul 
popülizmin yanı sıra sadece muhalefet 
partilerini değil, bizzat seçmene de 
yönelen tehditkar bir hamaset iktidarın 
kampanya diline hakim.

Seçmenin kurşunun fiyatından sınava 
tabi tutulduğu bir seçim kampanyası 
götürmeyi tercih ediyor, AKP’nin lideri. 

Yüksek gıda fiyatları ve yaygın işsizlik 
ortamında seçimin ana tartışması-

nı ekonominin gidişatı ve bunda 
on yedi yıllık AKP iktidarının 
rolü olmaktan çıkarmak, Reis’in 
temel stratejisi. Bunu, söylem 
düzeyinde, milliyetçi hamasetin 
hedefini siyasi muarızlarının öte-

sinde genel seçmen kitlesine çe-
virerek yapıyor. Artık Reis’e siyasi 

desteğini sunmak için soğanın 
pahasını sorgulayan seçmen, 
şüpheli bir vatandaştır. Aynı 

za- manda seçim gününe kadar 
bedelini sonradan ödemek üzere pek de 
iyi düşünülmemiş kimi popülist yön-
temlere de başvuruyor Saray. Tanzim 
satışlar bunun bir örneği. Yüksek gıda 
fiyatları karşısında geçici ve pansuman 
bir önlem olmanın yanı sıra ortaya 
çıkan kuyruklar ve manav esnafı ile pa-
zarcılara karşı haksız rekabet içermesi 
gibi sonuçları da var bu uygulamanın. 
Fakat iktidar esas olarak seçimlerde, 
özellikle simgesel sayılabilecek bir 
yenilgi almamak için uğraşıyor ve kent 
yoksullarını sandığa çekecek bu türden 
aksiyonlara da mecbur kalıyor.

Seçmenin kurşunun 
fiyatından sınava 
tabi tutulduğu bir 
seçim kampanyası
götürmeyi tercih 
ediyor, AKP’nin 
lideri.
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Bunun karşısında Meclis’teki muha-
lefet bloklaşmış durumda, açıkçası 
onlardan başka bir muhalefet odağı 
olmadığı gibi, özellikle solda böyle bir 
niyet de yok. Herkes CHP ile kurduğu 
ilişkiden memnun. Siverek’te Bucak’ın 
adaylığı gibi konular konuşulduğun-
da memnuniyetinizi bize, şikâyetinizi 
müdüriyete (CHP Genel Merkezi’ne) 
bildirin anlamına gelecek bir tavır içine 
giriyorlar. CHP Genel Merkezi ise esas 
olarak AKP’nin ilk yıllarının özlemi-
ni çekenlerle “eski” Türkiye nostaljisi 
içinde olanların bir tür karışımına hitap 
etmeye dönük bir çizgi sürdürmeye ça-
lışıyor. Arada da sola bir selam çakıyor. 
Abdullah Gül’den Mehmet Fatih Bu-
cak’a; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu 
ve Tunç Soyer’den geçerek ulaşan ve 
Alper Taş’ı içeren çizginin anlamı bu.

HDP esas olarak “kuzey”deki kayyım 
atanmış belediyelerini geriye alarak 
bölgedeki hegemonyasının sürdüğünü 
göstermek derdinde. Bu, söz konusu 
partiye yönelik ağır baskı ortamında 
anlaşılabilir bir asgari hedef. Müttefik 
olduğu solun da CHP ile “batı”da rahat 
rahat ilişkilenmesine olanak tanıdığı 
için HDPli olan, olmayan herkesi mem-
nun eden bir strateji. Cumhur İttifakı 
bile bu duruma işaret ederek muhalefe-
tini şeytanlaştırabiliyor. Ortada olma-
yan ise neoliberal belediyecilik pratik-
lerini kökünden eleştiren bir mahalli 
idare tahayyülü. Bu noktada “komünist 
başkan” pratiğinin özden ziyade pro-
pagandif bir değeri olduğunu teslim 
etmek gerekir. Gene de 
Türkiye kamuo-

yunda 

yarattığı genel hava olumsuz değildir.

Türkiye siyasetinin iki partili hale 
gelmesi, mahalli idareler seçimlerinde 
ortaya çıkan duruma bakılarak iddia 
edilebilir. Fakat toplamda bu tespit 
erken sayılmalıdır. Cumhur İttifakı 
ve karşısında muarızlarının birliği 
görüntüsünü yaratan, Reis’in siyaseti 
bloklara bölme arayışıdır. Yoksa bu 
yönde doğal bir siyasi süreç yoktur. 
Her ittifak inşası, karşıtının inşası için 
de bir fırsat yaratır. Bu durum bir iki 
partililik havası yaratmaktadır. Oysa 
ki ilgili siyasi aktörlerin yetersizliği, 
Cumhur İttifakı’nın karşıtını inşa etme 
yeteneği ve iradesini sakatlamaktadır. 
AKP’nin meşruiyet kaybettiği ve adının 
usulsüzlük ve yolsuzlukla özdeşleştiği 
bu dönemde hala geçer akçe olan Reis 
markasının devamını sağlayabilmek 
için gündeme gelen ittifaklaşma arayışı, 
MHP ile sınırlı kalmayacak görünmek-
tedir. MHP, Mahalli İdareler Seçimi’n-
deki pazarlıkta, daha ziyade elindekileri 
korumaya dönük bir taktik tercih etmiş 
ve bu bakımdan da AKP’yi çok zor-
lamamıştır. Cumhur İttifakı’nın olası 
genişleme süreci ise MHP’nin ittifakta-
ki konumunu zayıflattığı ölçüde krizli 
olacaktır.

Mahalli İdareler Seçimleri sonrası 
teorik olarak dört yıl seçim yoktur. Bu 
bakımdan Saray, bu seçimi hasarsız ya 
da mümkün olan en az hasarla atlatıp 
bundan sonraki süreçte kendi siyasal 
gündemini Türkiye’ye dayatmaya çalı-
şacaktır. Seçimlerin ölçütü büyükşehir-
lerdir. Zaten günümüzün siyasal baskı 

ortamında iktidara muhalefet terö-
rizmle özdeşleşmişken küçük yerleşim 
birimlerinde Cumhur İttifakı dışında oy 
kullanmak zordur. Antalya, Bursa hatta 
Ankara ve Adana’nın kaybı bile iktida-
rı zorlasa dahi iktidarın aşamayacağı 
bir sıkıntı ortaya koymaz. Kilit, İstan-
bul’dur. Kayyım atanan belediyelerdeki 
en küçük Saray kazanımının bile büyük 
reklamının yapılacağı ortadadır. Böyle 
bir zaferin olmaması durumunda ikti-
dar hiçbir şey olmamış gibi davranacak-
tır. Pek olası görünmese de İstanbul’un 
kaybı bir siyasi çalkantıya, özellikle 
AKP kökenli muhaliflerin tam siper 
pozisyonlarından çıkıp örgütlenme 
çabasına girişmelerine yol açabilir.

Türkiye siyasetinin esas sorunu; emek-
çilerin temsiliyeti ya da daha doğru bir 
tanımla temsil edilememesi meselesi 
olmaya devam etmektedir. Muktedir-
ler, milliyetçi ya da dini hamaset adına 
emekçilerin kendi arkalarına dizilmeye 
zorunlu oldukları kanaatindedir. Solcu-
lar kendilerinde, emekçilerin temsilcisi 
olma hakkının doğuştan bulunduğu 
kanaatindedir. CHP, AKP’nin yarattığı 
yoksulluk ve yolsuzluk düzenini isten-
miyorsa emekçilere, Altı Ok’a mührü 
basmaları gerektiğini vaaz etmektedir. 
Oysa bu siyaset takımı Türkiye’yi yö-
netebiliyorsa pekâlâ emekçiler, kendi-
leri de Türkiye’yi yönetebilir. Onların 
temsiliyet sorunu yoktur. Biz, günde-
lik siyaset söz konusu olduğunda bu 
iddianın vaizi ve elimizden geldiğince 
örgütçüsüyüz.

YÜKSEK GIDA FİYATLARI VE YAYGIN İŞSİZLİK
ORTAMINDA SEÇİMİN ANA TARTIŞMASINI 

EKONOMİNİN GİDİŞATI VE BUNDA ON YEDİ 
YILLIK AKP İKTİDARININ

ROLÜ OLMAKTAN ÇIKARMAK, REİS’İN TEMEL 
STRATEJİSİ.”
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Türki-
ye’de kriz ağırlaşırken 
devletin doğrudan ve 
dolaylı müdahaleleri de hız 
kazanıyor. Bunların bir kısmı 
seçime yönelik kamu harcamaları veya 
müdahaleleri niteliği taşırken bir kısmı 
da batacak şirketleri kurtarmaya ve 
borcunu ödeyemeyen şirket ve bireyle-
rin borçlarını yeniden yapılandırmaya 
yönelik. Bu hamlelerde kamu bankaları 
kilit bir rol oynuyor. Ama işin ucu ni-
hayetinde Hazine’ye ve bütçeye uzanı-
yor, yani kamu maliyesini zor günler 
bekliyor. İşin sonunda bırakın kamu 
bankalarının ekonomiyi kurtarmasını, 
kamu bankaları kurtarılmaya muhtaç 
duruma düşecek ve Hazine’nin yükü 
artacak gibi.

Ekonomi 2018’in üçüncü çeyreğinde 
yavaşlamıştı, bu yazı yazıldığında son 
çeyrek rakamları açıklanmamıştı ama 
yüksek oranlı bir küçülme yaşanaca-
ğı kesin; işsizlik de 2018 başından bu 
yana aralıksız artıyor, en az birkaç ay 
daha artacak. Bütün bunlar bir yandan 
vergi gelirlerini azaltıyor (yapılan vergi 
indirimleri de bunu pekiştiriyor), diğer 
yandan da devletin ekonomiye müda-
hale ihtiyacını artırıyor. Seçim süreci de 
bu harcamaları daha da artırıyor.

Bu süreçte kamu bankaları önemli 
bir rol oynuyor. Ekim 2018’de 3 kamu 
bankasına (Halkbank, Vakıfbank, Exim-
bank) İşsizlik Fonu’ndan 11 milyar TL 
aktarılmıştı. Bütçeden de kamu ban-
kalarına yüklü miktarlar aktarıldı ve 

bu aktarımlar 
devam ediyor.

Ziraat Bankası ve Halk Banka-
sı’nın görev zararları (Ziraat Banka-
sı’nın deyimiyle “bütçeden kendilerine 
verilen görevler dolayısıyla ayrılan 
ödenek”) 2018’de önceki yıllara göre 
katlanarak sırasıyla 2,3 milyar TL ve 1,3 
milyar TL oldu. Bu bankalar önceki yıl-
ların aksine 2018’de Hazine’ye temettü 
de aktarmadı.

Verilen ucuz krediler (Ziraat Banka-
sı’nın seracılara verdiği iki yıl ödemesiz 
kredi; Vakıfbank’ın KOBİ’lere, giri-
şimcilere dağıtacağı 1 milyar TL kredi; 
kamu bankalarını bazı müteahhitlerin 
projelerinden ev alanlara verdiği düşük 
faizli konut kredileri gibi) bir yana 
başta Ziraat Bankası olmak üzere ban-
kalar şirketlerin ve bireylerin borçlarını 
yapılandırmak için yoğun bir faaliyet 
içinde. 

Bu süreçte çiftçilerin (Haziran sonuna 
kadar faiz istenmeksizin) 30 milyar lira 
borcu ertelendi. İhtiyaç kredilerinin 60 
aya kadar yeniden vadelendirilmesiyle 
ilgili düzenleme yapıldı. Ziraat Banka-
sı ödenemeyen kredi kartı borçlarını 
yapılandırdı. Bankalar finansal yeniden 
yapılandırma anlaşması çerçevesinde 
2018’de yaklaşık 120 milyar TL borcu 
yeniden yapılandırdı.

Bütçeden bir yandan bu harcamalar ya-
pılırken bir yandan da faiz giderlerinin 
önümüzdeki dönemde arttığına şahit 

olacağız. 2018’de 70 milyar TL’lik faiz 
ödemesi yapılmışken 2019’da 107 mil-
yar TL’lik ödeme yapılacak. Üstelik hem 
borçların ortalama vadesi düşüyor hem 
de ortalama faiz oranı artıyor. Merkez 
Bankası’nın normalde Nisan’da dağıttığı 
temettü aktarımının Ocak ve Şubat’a çe-
kilmesiyle (temettü ve vergi toplamı 43 
milyar TL civarı) Hazine şimdilik biraz 
nefes aldı ama sonraki aylarda bedelli 
askerlik, imar affı, TCMB temettüsü 
gibi gelirler de olmayacak.

Bu süreçte ödenemeyen krediler artı-
yorken bankacılık sisteminin toplam 
kredi hacmi nominal olarak bile gerili-
yor. Ama bir yandan da tıkanan kredi 
kanallarını yeniden açmak için hamleler 
yapılıyor. Buna yönelik olarak ihtiyaç 
ve taşıt kredileri başta olmak üzere bazı 
tüketici kredilerinin vadeleri uzatıl-
dı, çeşitli ürünlere yapılabilen taksit 
sayıları artırıldı. TCMB zorunlu karşılık 
oranlarını indirdi.

Bütün bunlar bir yandan borçlanmayı 
daha da teşvik ederken diğer yandan 
Hazine’nin altından kalkamayacağı bir 
bütçe açığına yol açacak gibi. Ekonomik 
krizin daha da derinleşmesiyle yapı-
landırılan borçların da ödenememesi 
durumunda bu yük daha da ağırlaşacak. 
Ve kendilerinden bekleneceği üzere 
bütçe açığının önemli kısmı sermayeyi 
kurtarmak için verilecek ama bedeli 
emekçi halka ödetilmeye çalışılacak. 
Emekçilere düşense bunu ifşa etmek ve 
durumu tersine çevirmek.

EKONOMİ

Kamu Bankaları 
Ekonomiyi
Kurtarabilir mi?
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yerel seçimleri-
ne doğru, İstanbul 
Kadıköy’de 15 bin nüfusluk 
Rasimpaşa Mahallesi’nden muhtarlığa 
adaylığını koyan Sultan Aksu ile hayata 
geçirmek istediği hedefleri ve yönetim 
anlayışı üzerine konuştuk. Birçok sol 
sosyalist yapının desteğiyle birlikte 
bağımsız olarak aday olan Aksu, alışı-
lagelmiş muhtarlık yerine çoğunluğun 
arzuladığı özgün, üretken, demokratik, 
ekolojist, toplumsal kimliklere duyarlı 
muhtarlığı kurmaya güçlü bir aday.

-Kadıköy Rasimpaşa Muhtarlığına 
adaylık sürecinizi anlatır mısınız?

12 yıla yakın süredir Kadıköy’de Ra-
simpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak’ta 
yaşıyorum. Mahallemiz hem tarihi hem 
kültürel değerlere sahip, eşsiz güzellikte 
bir yer. Ancak güzellikleriyle birlikte bir 
takım sorunları da mevcut, semte artan 
yoğun ilgi mahallenin tarihi dokusuna, 
mozaik yapısına zarar verme riski taşı-

yor. 
Çok 

sayıda açılan cafe ve res-
taurant mahallede yeni 

bir değerlenme süreci ya-
ratıyor, bunun olumlu yanlarıyla birlikte 
kira artışları, rant kapıları gibi sorunları 
da beraberinde getiriyor. Bunların belli 
bir plan ve düzen dâhilinde mahalleliyle 
birlikte karar vererek yapmak gerekiyor. 
Elbette başkaca sorunlar da var, tek tek 
sıralanabilir. Ben ve aza arkadaşlarım bu 
sorunların çözümü noktasında adaylı-
ğımızı koyduk.  Şuan yönetimde olan 
muhtar bu sorunlara eğilmek yerine 
kayıtsız kalıyor ve görebildiğimiz kada-
rıyla çözüm için en ufak bir adım dahi 
atmıyor. Ayrıca muhtarlığı babadan dev-
raldığı için meslek gibi görüyor, elli yıllık 
hükümranlıkları hep sürsün istiyor. Biz 
buna karşı çıktığımız ve halkın yönetim-
de söz sahibi olsun istediğimiz için aday 
olduk. Kadınların, gençlerin, çocukların, 
hayvan ve sanat severlerin,  esnafın yani 
tüm mahallelinin sesi, sözü, temsilcisi 
olalım istiyoruz. 

-Seçilirseniz nasıl bir muhtarlık ola-

caksınız?

Başta da belirttiğim gibi çözüm 
üreten bir muhtarlık olacağız. 
Herkes için daha yaşanılabilir bir 
mahalle olması için arkadaşla-
rımızla birlikte özveriyle çalı-
şacağız. Katılımcı, demokratik, 
eşitlikçi, şeffaf bir yönetim, daha 
doğrusu temsiliyet kuracağız. 
Gizli kapaklı işler çeviren, kendi 
çıkarları peşinde koşan, Saray 
emir kulu değil halk dostu bir 
muhtar olacağız. Mahalle mecli-
si, mahalle kadın meclisi, sokak 
temsilcilikleri gibi mekanizmalar 
kurarak demokrasiyi hayata geçi-
receğiz. Mahallenin sakini değil 
sahibi olalım diye koşturacağız. 
Şayet hedeflerimiz ve ilkelerimiz-
den ödün verdiğimiz takdirde 

geri çağrılırsak, çağrıya riayet edip 
görevimizden ayrılacağımızı taahhüt 
ederiz. İki dönemden fazla aday olma-
yacağımızı, bilgi ve deneyimlerimizi 
anlatmak ve paylaşmak konusunda her 
zaman istekli olacağımızı ilan ederiz. 
Doğaya, topluma, kültür ve sanata değer 
veren, farklı dini, dili, cinsel yönelimi 
olan mahalleliyi gözeten kapsayıcı, ku-
caklayıcı bir anlayışı benimseyeceğimizi 
herkes bilsin isteriz.

-Son olarak, yapmayı vadettiğiniz 
hedefleriniz nelerdir?

Hedeflerimizi, mahalleliyle birlikte geniş 
katılımlı sorun saptama toplantılarında 
belirledik. Çocuklar için temiz, güvenli 
ve yeşil bir parka ihtiyacımız var. Yine 
okul çağına girmemiş çocuklarımız 
için ekonomik güvenilir bir kreş el-
zem görünüyor. Sokak hayvanları için 
barınak ve günlük mama ihtiyaçlarını 
karşılayacağız. Toplumsal cinsiyetlere 
duyarlı, kadınlar için yaşanabilir alanlar 
yaratacağız.  Deprem tehlikesine karşın 
afet toplanma alanı yapacağız. Mahal-
lelinin hüznünü de sevincini de birlikte 
paylaşabileceği, birlikte ağlayıp birlikte 
gülebileceği mahalle lokali kuracağız. 
Kullanılmayan binaları mahallemizin ih-
tiyaçları için değerlendireceğiz. Sağlıklı, 
ucuz, taze gıda ürünlerine kolay erişebil-
mek için semt pazarı kuracağız.  Başlıca 
hedeflerimiz bunlar, ancak bunları ve 
eklenebilecek yeni hedefleri hayata geçi-
rebilmemiz için mahallelimizin oylarına 
talibiz.

Muhtar Adayı Sultan 
Aksu: “Mahallemizin 
Sakini Değil, Sahibi 
Olalım”

Muhtar Adayı Sultan 
Aksu: “Mahallemizin 
Sakini Değil, Sahibi 
Olalım” Katılımcı, demokratik, 

eşitlikçi, şeffaf bir yönetim, 
daha doğrusu temsiliyet 
kuracağız. Gizli kapaklı 
işler çeviren, kendi çıkarları 
peşinde koşan, Saray emir 
kulu değil halk dostu bir 
muhtar olacağız.
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Kendi 
sosyal/politik yapısı ne-
deniyle Kemalistlerin ka-
lesi olarak bilinen laik İzmir 
yeni bir seçim dönemine alışılmış 
“tekrar” beklentisiyle giriyor. Son dö-
nemde İzmir, kendi özelinde yoğun rant 
pazarlıklarının döndüğü, aday belirleme 
sürecine iktidar ilişkilerinin dahil oldu-
ğu bir atmosferde gerçekleşti. Sancılı bir 
aday belirleme süreci geçiren CHP’nin 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 
kurduğu ittifak ilişkileri sonucunda Tunç 
Soyer oldu. Bu ittifak ilişkisi kendi içinde 

karışıklık yaratmasına yol açsa da 
İzmir’in yapısı gereği, sonucun 

pek değişmeyeceği öngörüsüy-
le hareket ettiğimizde seçim, 

birkaç ilçe belediyesi 
haricinde CHP aday-

larının kazanımıyla 
sonuçlanacak 

gibi görünüyor. 
Diğer bir yan-
dan Cumhur 
ittifakı’nın da 
son dönem-
de yaptığı 
çalışmalarda 

İzmir merkezi 
dışında kalan 

bazı ilçeleri 
tekrar ka-
zanmak-

tan başka yapabileceği 
çok bir şey olmaması, düşük 

profilli aday göstermesinden anlaşıyor. 
Yine de iktidarın temsilcisi olarak Cum-
hur İttifakı’nın geriletilmesi, zayıflatılma-
sı; her türden halk mücadelesinin başarılı 
ve etkili bir biçimde örgütlenebilmesi, 
mücadelenin kalıcı olabilmesinin koşu-
ludur.

Bu anlayışla İzmir 
özelindeki temel yak-
laşımımız; Cumhur 
İttifakı adaylarının 
“kazanmamasına” 
katkı sağlamaktır. Ta-
bii ki bunu yaparken 
CHP’nin kuyruğuna 
da takılınmamalıdır. 
Bugün yapılma-
sı gereken bütün 
zorluklara, olumsuz 
koşullara, dağınık-
lık, örgütsüzlük ve 
belirsizliklere karşın 
sol; kendi zayıflığı-
nın farkında olup 
kendisini yerellerden 
yeniden inşa etmenin 
önemini kavramalı-
dır. Faşist eğilimlerle 
en etkili mücadele, 
bu seçim döneminde 
rejim eleştirisi yapa-
rak baskıcı, çürümüş 
ilişkilerin hâkim 
olduğu düzeni eleşti-
rerek daha eşitlikçi ve 
özgür bir toplumun 

gerekli olduğu fikrinin oluşturulmasıyla 
mümkündür.

Sol, gerçek demokrasinin kurucu gücü 
olarak toplumun geniş kesimlerinde 
gerçek demokrasi özlemini yaratmalıdır. 
Bunu da yaratmanın tek yolu, sosyalist il-
kelerle bulunduğu her alanda mücadeleyi 
yükseltmek ve yeni alanlar açarak politik 
üretimi sürekli hale getirmektir.

Seçimler halkımızın siyasete kulak 
kabarttığı dönemlerdir, böyle dönemleri 
kendi içimize kapanarak geçiremeyiz. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi sokağa 
çıkmalı, devrim ve sosyalizm fikrini halk-
la buluşturmalıyız. Saray’ı halk gözünde 
mahkum etmek, geriletmek ve mahalli 
idarelerde güçlenmesinin önünü kesmek 
başlıca siyasal hedeflerimizdendir. Aynı 
zamanda toplumsal karşılığı gerileyen 
solu yeniden bir güç olarak inşa edebil-
mek için bu seçim olanağından da yarar-
lanmak gerekir. Nisan geldiğinde; yeni bir 
özgüven ve kudretle devrim ve sosyalizm 
mücadelesini yükseltebilmek için. 

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.
İsyan, Devrim, Özgürlük

DEĞERLENDİRME

İzmir Yerel
Seçimlerine
Dair Tavrımız

İzmir Yerel
Seçimlerine
Dair Tavrımız

Sol, gerçek demokrasinin 
kurucu gücü olarak toplumun 
geniş kesimlerinde gerçek 
demokrasi özlemini 
yaratmalıdır. Bunu da 
yaratmanın tek yolu, sosyalist
ilkelerle bulunduğu 
her alanda mücadeleyi 
yükseltmek ve yeni alanlar 
açarak politik üretimi
sürekli hale getirmektir.
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“An-
cak 

halka inanan, 
halkın yaratıcı dehası-
nın canlı pınarına dalan galip 
gelebilir.” 

Lenin 

Mahir, Lenin’den alıntılarken bu ifade-
den ne bir kahramanlık yazmayı ne de 
sadece sözle yaşama müdahale etmeyi 
anlıyordu. Çünkü o, devrimci bir kavra-
yışın devrimci bir yaşamdan bağımsız 
kurulamayacağını bilen ve bizzat göste-
ren isimlerden biriydi. 

Mahir genellikle yaptığı eylemlerle 
ve içinde bulunduğu örgütsel yapı ile 
anıldı, savunuldu ya da önderleştirildi. 
Bazen de yaşadığı dönemin tarihsel 
koşulları göz ardı edilerek, liberal 
ve sekter bir edayla düşüncelerinin 
geçersiz olduğu savunuldu. Oysa bu iki 
tutum çoğu zaman Mahir’in devrimci 
düşüncesini anlamaya ve eleştirmeye 
dönük eğilimleri geliştirmeye engel 
teşkil etti. Mahir’in devrimciliğini bir 
bütün olarak ve tarihsel koşulları içinde 
düşünmek, değerlendirmek ve tüm 
devrimci hareketin tarihi içinde anla-
mak zorundayız. Pekala, neydi Mahir’in 
devrimciliğinin özgün yanları ya da 
Mahir’in düşüncesinin devrimci özü?

Marksist düşünce, gerçekliği oluşturan 
ilişkileri ve yasaları kavramayı gerek-
tirir ki Mahir bu yüzden gerçekliğin 
kavranmasının devrimci mücadelenin 

ön-
cülü ol-
duğunu 
düşündü. 
Marx’tan, 
Engels’ten, 
Lenin’den, 
Mao’dan ve tarihten önyargısız biçimde 
yararlandı. Devrimcilik; eğer gerçek-
liğin devinimindeki parça ile bütün, 
öznel ile nesnel arasındaki bağları keş-
fetmekle mükellef olmak ise gerçekliğin 
kavranması ile devrimcilik arasındaki 
zorunlu bir bağ vardır ve Mahir bunu 
biteviye sezmiştir. Devrimcinin varolu-
şunu ancak bu zorunlu bağa yaslayarak 
sürdürebileceğini gösterdi. Devrimcili-
ğin özünün; gerçekliğin devinimine yön 
veren yeni devinimler, yeni değerler 
yaratmak olduğunu ve bunun devrimci 
teori olmaksızın mümkün olmayacağını 
hatırlattı. Bu yüzden Mahir ve yoldaş-
ları, Marksist düşüncenin derinlerine 
nüfuz etmeyi devrimci bir sorumluluk 
olarak üstlendi. Gerçeklik dönüştükçe 
Marksist düşüncenin de güncel biçimde 
eleştirilmesi, dönüştürülmesi ve yeni-
den yaratılmasının devrimci varoluşun 
zorunlu tarzlarından biri olduğunu 
gördüler ve bunu gerçekleştirdiler.

Devrimci ilkeler ve değerler, ezilenlerin 
ortak çıkarları ile belirlenir. Bu nesnel 
gerçekliğin dışına düşen anlayışlara 
karşı Mahir uyarır; Oportünizme –
Mahir’in deyimiyle “ideolojik mücade-
leden kaçışa”-, devrimci hareketi küçük 
burjuva devrimcilerine teslim etmeye, 
dogmatizme, indirgemeciliğe, salt pra-
tikçiliğe, ideolojik-politik ve örgütsel 
mücadelenin birliğini görmezden gel-
meye karşı Marksist düşünceyi derin-
leştirmek devrimcinin varlık ilkesidir. 
İradenin de ancak o zaman gerçek bir 
anlamı vardır ve ezilenlerin bağımsız 
iradesinin oluşmasına sadece “devrim 
için savaşanlar” öncülük edebilir.

Mahir ve yoldaşlarını yan yana getiren 
şey, tesadüf ya da şans değildir. Onları 
yan yana getiren; o dönemin özgün 
şartlarında sınıfın iktidar mücadele-
lerinden, ezilenlerin direnişlerinden, 
gençlik ve köylü isyanlarının kalbinden, 
aklından yükselen devrimci harekettir. 
Böyle zamanlarda hayat, devrimci kitle 

Özgürlüğün
Ateşini
Devraldık

Özgürlüğün
Ateşini
Devraldık

Tarihten, Mahir’den ve 
devrimcilerden çok şey 
öğrendik: Devrimci olmak, 
hangi dönem olursa olsun 
devrimci hareketin ve 
devrimci birliğin kuruluşuna 
katılmak, “mücadelenin bütün 
aşamalarında mümkün olan 
en geniş cepheyi kurma 
politikası”nı üstlenmek ve 
ideolojik-politik-örgütsel ve 
askeri hegemonyayı tesis 
etmektir.
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hareketlerinin ve bu hareketlerin ortaya 
koyduğu mücadelelerin en önündeki 
insanları bir araya getirir ve devrimci 
bir parti öyle oluşur. Mahirler on kafa-
dar olarak veya mahalle, okul arkadaşı 
olarak yan yana gelen insanlar değildir. 

Faşizme, emperya-
lizme ve dönemin 
sermaye devletine 
karşı geliştirilen 
bütün mücadelele-
rin içinden çıkarak 
bu mücadeleleri 
bizzat örgütle-
miş, eylemlerin 
kitlesel taşıyıcısı 
olmuş, önderle-
şen devrimcilerin 
yan yana gelişidir 
THKP-C. Yani 
kahramanlar tarih 
yaratmamış; bizzat 
tarihin içinde 
somut pozisyonlar, 
doğru konumla-
nışlar alanlar tarih 
tarafından kahra-
manlaştırılmıştır. 
Mahir’in TH-
KP-C’sinin tarihsel 
şekillenişi bile 
bugünkü devrimci 
hareket-parti ara-
yışlarındaki yanlış 
konumlanışları ser-
gilemek açısından 
oldukça önemli bir 
somut deneyimi 
ifade eder. İşçile-
rin, emekçilerin, 

gençliğin politik top-
lumsal mücadele ve örgütlenmelerinin 
içinde sahici hiçbir konumu ve rolü ol-
mayan “öncülerce” oluşturulmuş onlar-
ca devrimci sekt mevcut. THKP-C’nin 
kurucu kadrolarının ise hemen hepsi 

gençlik, işçi, emekçi örgütlenmelerinde, 
onların yığınsal örgütlerinde önder olan 
insanlardan oluşuyordu. Parti, hare-
ketlerin hareketi olarak ve Türkiye’nin, 
dünyanın devrimci bir analizi üzerine 
yükselen somut ve sürekli gelişen bir 
devrimci stratejiye dayanarak, iktidara 
alternatif olarak kurulmuştu. Bunları 
unutmanın, görmezden gelmenin ya da 
aynı sorumluluğu taşımamanın dev-
rimcilikle hiçbir ilintisi olamaz. Dev-
rimci deneyimlerden öğrenmek, ders 
çıkarmak ve bu deneyimleri geliştirmek 
devrimciliğin özsel nitelikleridir.  

Tarihten, Mahir’den ve devrimcilerden 
çok şey öğrendik: Devrimci olmak, 
hangi dönem olursa olsun devrimci 
hareketin ve devrimci birliğin kuru-
luşuna katılmak, “mücadelenin bütün 
aşamalarında mümkün olan en geniş 
cepheyi kurma politikası”nı üstlenmek 
ve ideolojik-politik-örgütsel ve askeri 
hegemonyayı tesis etmektir. Bunu da 
ancak -Mahir’in de bize sık sık hatırlat-
tığı gibi- gerçekliği oluşturan ilişkilerin 
nesnel bilgisine ulaşarak yapabiliriz. 

Devrimci olmak; Mahir’in ve devrim 
uğruna mücadele etmiş milyonların 
ateşini devralıp harlayarak bu ateşin 
ezilenlerin elinde yükselmesini sağ-
lamaktır. Özgürlüğün ateşini taşımak 
ise dünyadaki tüm ezilenlerin gücünü 
birleştirme erdemine ortak olmaktır. 
Biz, bu ateşi devraldık. Tarihin ateşinini 
körüklemeden gitmeyeceğiz ve bu ate-
şin erdeminde var olup eriyeceğiz.

PRAKSİS

Mahir ve yoldaşlarını yan yana 
getiren şey, tesadüf ya da şans 
değildir. Onları yan yana getiren; o 
dönemin özgün şartlarında sınıfın 
iktidar mücadelelerinden, ezilenlerin 
direnişlerinden, gençlik ve köylü 
isyanlarının kalbinden, aklından 
yükselen devrimci harekettir. 
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Devrim-
ci bir gençlik hareketi 
olmadan devrimci hareket 
olmaz. Bu kalıplaşmış ola-
rak algılanan söz bizim için 
halen inatla gerçekliğini korumakta-
dır. Ülkemizde devrimci bir hareketin 
olmayışı ve bununla beraber kaçınılmaz 
olarak bir devrimci gençlik hareketi-
nin olmayışı bizi bu hareketi yaratma 
sorumluluğuna sokmuştur. Bundan 
dolayı bu kalıplaşmış sözü ısrarla tekrar 

gündeme getirmek istemek-
teyiz. Toplumun yeniden 

üretiminin, yaratımının 
ve yıkımının devrimci 

siyaset tarafından 
kurgulanışı, bu 

siyaset tarzı-
nın gençliği 

ele alışı ve 
iktidar 
karşı-
sındaki 
ko-
numla-
nışıyla 
doğru-

dan bağ-
lantılı-

dır. 

Gençliğin 
devrimci mücadele içinde 

önderleşmediği, mücadelenin taşıyıcısı 
olmadığı hareketlerin kastlaşıp, katıla-
şacağı tarihsel ve güncel örneklerden 
görüldüğü üzere aşikârdır. Dolayısıyla, 
gençliğin devrimci hareketi yaratılma-
dan devrimci hareket yaratılamaz.

Ülkemizde devrimci gençlik hareketi 
denildiği anda akla ilk gelen etmen 
üniversite gençliği ve kampüs siyasetidir. 
Kampüs siyasetinde yaşanan gelişmeler 
ülke gündemini ve siyasetini doğrudan 
değiştirme dinamiğine sahiptir. Bun-
dan dolayı iktidar üniversite ve kampüs 
içinden çıkan, kendi ideolojik ve siya-
sal hegemonyasını tehdit eden bütün 
hareketlere en sert biçimde müdahale 
etmektedir. YÖK, kolluk kuvvetleri, 
faşist çeteler tarafından sistematik olarak 
üniversite ve kampüs hayatına yapılan 
müdahaleler bunun en açık örnekleridir. 
Buna dair, bir çift sözümüz ve itirazımız 
var! Bu itiraz, üniversite kampüslerinin 
siyasetten arındırılmasına, üniversitele-
rin kamusal alan olma durumunun yok 
edilmesine, bütün genç neslin sınav-
larla, gelecek kaygısıyla, siyasetsizlikle 
ve tüketim kültürünün beraberinde 
getirdiği ilişki biçimleriyle toplum-
sal konumu yok edilen dönüşüm 
süreçlerine dairdir. Bu süreçler-
de temel etken, neoliberalizm 
dalgasının üniversitelerdeki 
yansıması bologna sürecinin 
etkilerinin ve bu etkilerin gençli-

Bir Çift
Sözümüz ve 
İtirazımız
Var

Bir Çift
Sözümüz ve 
İtirazımız
Var Gençlik kitlelerinin farklılaşan 

siyasal talepleri arasında 
günceli kavrayan, tartışan ve bu 
tartışmaları devrimci bir odak 
yaratmaya ve bu odağı
merkezi bir politikada 
birleştirmeye uzak kalmıştır.
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ğin siyaset kavrayışında gerçekleştirdiği 
değişiklikler başta olmak üzere, gençlik 
siyasetinin yaşanan toplumsal değişim 
karşısında bir alternatif geliştiremeyip, 
kendi küfesindeki ezberlerle siyaset yap-
maya çalışmasıdır. Ayrıca gençlik, genç 
yığınlarla bağlarını koparmış ve gençlik 
hareketi yaratma iddiasını kaybedip, 
siyasetin gençliği olma eğilimine girmiş-
tir.

Bir kamusal alan olan üniversitelerin 
devletten ve sermayeden bağımsız ola-
rak, hemen hemen herkesi ilgilendiren 
sorunlar hakkında birbiriyle etkileşimde 
bulunan, bireylerin ancak ve ancak çev-
relerinde herhangi bir sınırlama olmak-
sızın diğer bir deyişle kendi düşünlerini 
özgürce açıklayıp yayınlama hakkı ve 
özerk grup kurma ve örgütlenme hak-
kının bulunduğu bir alan olma niteliği, 
ülke sathındaki bir devrimci kopuş ve 
bunun hareketini yaratma iradesiyle 
doksanlı yılların ortalarına dek korun-
muştur. Bu iradenin dönemin ihtiyaç, 
birikim ve arzularına cevap verebilecek 
uygun bir örgütsel form yaratamayışı 
neoliberal dalganın kampüsler dâhil 
toplumun bütün kılcallarına kadar nüfuz 
etmesine sebep olmuştur. Bunun neti-
cesinde kampüs ve üniversite hayatının 
tüketim kültürünün ve kapitalizmin 
ihtiyaçlarına göre tekrardan dönüş-
türüldüğü özel kafelere, özel yurtlara 
mahkûm bırakılmıştır. Üniversitelerdeki 
akademik, bilimsel çalışmaların sınırlı 
toplumsal yararı yok edilip şirketlerin 
Ar-Ge departmanlarına dönüştürülmüş, 
üniversitelerin toplumla organik bağı gi-
derek zayıflatılmış, toplumu dönüştürme 
ve toplumla birlikte dönüşme kabiliyeti 
kaybedilmiştir.

Bu dönüşüm karşısında politik bir 
program oluşturamayan gençlik siyaseti 
ideolojik ve örgütsel bağımsızlığını yi-
tirmiştir. Bu durum kampüsün siyasal 
hayatında iki hatalı eğilimi ortaya 
çıkarmıştır. İlki gençlik siyaseti uzun 
yıllardır diğer toplumsal mücadele alan-
larında olduğu gibi sadece bulunduğu 
alanın mikro siyasetine gömülerek so-

runun siyasal ve toplumsal bağların-
dan kopuk bir kavrayışla 

gençlik siyase-
ti-

nin otonomist bir hal almasına neden 
olmuştur. İkincisi, siyaset kavrayışının 
ve ufkunun, gençlik hareketinin ve mü-
cadelesinin büyütülmesi için değil kendi 
örgütsel çıkar ve ihtiyaçları doğrultusun-
da daraltarak kendi siyasal önderliğinin 
politikalarını üniversite zeminine dayat-
mıştır. Gençlik kitlelerinin farklılaşan si-
yasal talepleri arasında günceli kavrayan, 
tartışan ve bu tartışmaları devrimci bir 
odak yaratmaya ve bu odağı merkezi bir 
politikada birleştirmeye uzak kalmıştır.

Burada üzerimize düşen öncelikli görev 
kampüs siyasetini içine sıkıştığı mikro 
kavrayıştan kurtararak toplumsal müca-
delelerle bağını kurmak ve bu mücade-
leler arasında eş güdümü sağlayacak bir 
politik odak inşa etmeye soyunmaktır. 
İktidarın politik ve ideolojik hegemon-
yasının dışına çıkıp onunla savaşabil-
menin olanaklarını sağlayacak fikri 
derinleşmeyi, ideolojik mücadeleyi ve 
örgütsel bağımsızlığını koruyup değişen 
koşullar karşısında buna uygun form-
lar yaratmasıdır. Bununla beraber anın 
ihtiyaç ve güncel toplumsal konumlanış-
larını analiz edecek bugünün felsefesini, 
sanatını, bilimini, edebiyatını ve kültü-
rünü kuşanarak iktidar karşısında bir 
mevzi olarak örmemiz gerekmektedir.

GENÇLİK

Devrimci bir 
gençlik hareketi 
olmadan devrimci 
hareket olmaz.
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Derler ki, çok eski 
bir zamanda Kürt 
ellerinde Dehak adlı 

bir zalim yaşarmış. Bir gün, 
bedeninde onmaz yaralar açılması-
na neden olan bir derde yakalanmış. 
Tabipler, çaresinin her gün bir gencin 
beyninin yaralara sürülmesi oldu-
ğunu söylemişler. Dehak’ın adamları 
her sabah bir Kürt gencinin kellesini 
alıp getirir ve beynini çıkarıp zalimin 
yaralarına sürermiş. Zulüm aylar boyu 
devam etmiş. Derken Kawa adında bir 
demirci ustası çıkıp bu zulme son ver-
miş. Kürt halkı her yıl o günü Newroz 
bayramı olarak kutlamış…

Adlar ve yerler değişse de öykü aynıdır. 
Dünyanın bütün ezilenlerinin söylence-
lerinde, alt edilmesi olanaksız görünen 
zalimleri dize getiren sıradan kahra-
manlara ait bir öykü mutlaka vardır. 
Zulüm altında dünyaya gelen, dağınık, 
güçsüz, boyun eğdirilmiş kitleler; sanki 
kendileriyle ilgili değilmiş gibi dinle-
dikleri bu öykülerle büyürler.  Bir gün 
sona ereceğine inanarak zulme katla-
nırlar. Bir yandan da bunun nasıl ger-
çekleşeceğini bilmediklerinden, mutlu 
sonların ancak masallarda olduğunu 
sanırlar. Gün gelir, büyük bir değişim 
başlar ve söylencelerin yerini gerçekler 
alır. Kawa’nın demirci ocağının ateşi 
isyan ateşine, baharı karşılamak için 
kutlanan bayramlar ise önüne geçile-
meyen bir direnişe dönüşür. Zalimin 
acımasızlığı artık mazlumu korkuta-

maz, yalnızca isyanı büyütür. Gerçeğe 
hükmetmekte zorlanan zalimin gücü ise 
ancak sözü yasaklamaya yeter. Ama çok 
geç kalmıştır, tarihin tekerleği dönmüş 
ve mazlum başını yerden kaldırmıştır.

Newroz; kuzey yarımkürede yaşayan 
halkların soğuk ve karanlık kış günle-
rinden çıkarak güneşli ve bolluk getiren 
bahara girişini kutladığı ortak bir 
bayramdır. Birçok dilde benzer biçimde 
adlandırılır ve aynı tarihlerde şenlikler 
düzenlenerek kutlanır. Ortaya çıkışı 
doğanın döngüsünden kaynaklansa da 
anlamı toplumsal koşullara göre farklı-
lık gösterir. 

Halk şenlikleri herhangi bir eğlence 
değildir, binlerce yıllık gelenektir. Top-

lumlar elbirliğiyle geçtikleri zorlukların 
ardından bu başarılarını yine hep bir-
likte kutlarlar. Bugün olduğu gibi beton 
duvarlar arasında değil de doğayla iç 
içe yaşanılan zamanlarda, adı karanlık, 
kıtlık ve ölümlerle anılan soğuk kış 
günlerinden toplumsal bir dayanışma 
olmadan çıkmak düşünülemezdi bile. 
Bu nedenle günümüzde hâlâ dünyanın 
kırlarında yaşayan halklar, bolluk geti-
ren güneşli günleri neşeyle karşılarlar. 

Yalnızca çalışan halklar değil; Abbasi, 
Selçuklu, Osmanlı vb. devletler de ba-
harı neşeyle karşılardı. 21 Mart, bütün 
bu devletlerde halktan alınan vergilerin 
ilk taksitinin toplandığı tarihti. İkinci 
taksit, hasat mevsimi olan güz başlan-
gıcında alınırdı. “Ekende yok biçen-

Newroz:
Bayramdan Bir 
Direniş Yaratmak

Newroz:
Bayramdan Bir 
Direniş Yaratmak

“Zalimin zoru,  
mazlumun bilincindeki 
küçük bir kıvılcımı 
tutuşturarak bir halkı 
birleştirmeye hizmet 
etti.”
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de yok, harmanda ortak Osmanlı…” 
Newroz şerefine saray erkânı birbirine 
hediyeler verir, halkın emek ve alın 
terinden çaldıklarıyla eğlenerek bayram 
kutlaması yapardı.

Mavi gökyüzünün altında, bütün ülke-
lerde ve bütün mevsimlerde yalnızca 
iki ulus yaşar: Ezenler ve ezilenler. 
Aralarındaki mücadele; mülkiyet, 
siyaset, inançlar, alışkanlıklar da içinde 
toplumdaki her şeyi böler. Aynı günde 
kutladıkları bayramın anlamı bile her 
biri için farklıdır. Newroz eskiden beri, 
tıpkı Hıdırellez ve bazı yörelerde hâlâ 
düzenlenen bağbozumu şenlikleri gibi 
geleneksel bir gün olarak bilinirdi. Okul 
kitaplarında ve takvimlerde “baharın 
müjdecisi ve gece ile gündüzün eşit 

uzunlukta olduğu 
gün” diye geçerdi.  
Devlet, halkın 
itibar ettiği bu 
tür günlere ilgi 
göstermeyerek 
büyük bir ciddi-
yet içinde uzak-
tan bakar ama 
karşı da çıkmaz-
dı. Onun “çağdaş 
batı uygarlığına” 
özenen, bir ulus 
yaratmaya yöne-
lik kendi önemli 
günleri vardı. 
Benzer biçimde 
ülke solcuları da 
geleneksel gün-
lerle ilgilenmez; 
1 Mayıs, Ekim 
Devrimi’nin 
yıldönümü, dev-
rimci önderlerin 
ölüm tarihlerinin 
işaretlendiği bir 
takvimi önem-
serdi. Ciğerhun 
gibi Kürt şairler 
ve 70’li yıllarda 
çok sayıdaki Kürt 
siyasi gruplar 
Demirci Kawa’nın 
öyküsünü bilir ve 
hatırlatırdı. An-
cak Newroz’dan 
bahsetmezler-
di. Kawa’nın ve 
Newroz’un isyan 
ateşinin birlikte 

yanması 1990’lar-
da başladı. 

21 Mart 1990’da Nusaybin’de bir geril-
lanın cenaze töreninde Zekiye Alkan, 
baskıları protesto için kendini yaktı. 
Aynı gün Cizre, Silopi ve İdil’de ben-
zer protesto gösterileri yaşandı. O gün 
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 
dört kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi 
yaralandı ve yüzlercesi tutuklandı. 4 bin 
köyün boşaltıldığı, beyaz Toros araba-
larla insanların kaçırılıp faili meçhul 
yapıldığı, “bölücüdür” diyerek “w, x, q” 
harflerinin yasaklandığı bir zamanda; 
Newroz kutlamaları Kürt halkını birleş-
tiren ortak bir değer haline geldi. Bun-
da en büyük pay şüphesiz bir yandan 
Newrozları şiddetle bastırmaya çalışır-

ken diğer yandan bu günü içinde “w” 
harfi olmaksızın sahiplenmeye çalışan 
devlet oldu. Zalimin zoru, mazlumun 
bilincindeki küçük bir kıvılcımı tutuş-
turarak bir halkı birleştirmeye hizmet 
etti.

Zamanın hükümeti 1991’de bir genelge 
yayımladı ve bütün illerde Türklerin 
Ergenekon’dan çıktığı “Nevruz” günün 
bir festival olarak kutlanmasını emretti. 
Bazı Türkçü akademisyenler hemen bu 
günün eski bir Türk geleneği olduğunu, 
Orta Asya Türkleri tarafından bugün 
bile kutlandığını, Kürtlere ait olmadı-
ğını anlatmaya başladılar. Vali konak-
larının önünde ateşler yakıldı ve mülkî 
amirlerin önderliğinde resmî erkân 
ateşin üstünden atlarken kimilerinin ce-
ketlerinin ucu tutuştu. Zamanın devlet 
büyükleri, örsün üstünde demir döv-
düler. Televizyonlar bu komediyi uzun 
uzun gösterdi. Ancak bu kutlamalar 
hiçbir zaman Diyarbakır’da, Hakkari’de, 
İstanbul’da milyonlarca insanın ölümü 
göze alarak katıldığı Newrozlar gibi 
sahiplenilmedi.  Bir süre sonra devlet 
de komik duruma düştüğünü anlamış 
olmalı ki bu törenlerden vazgeçti.

Newroz hâlâ yasak. Tıpkı 1 Mayıslar 
gibi, toplumun bugüne ilgi göster-
memesi amacıyla günler öncesinden 
başlayarak büyük bir korku dalgası 
yaratılıyor, provokasyonlar yapılıyor 
ve bazen şehirlere uzak yerlerde demir 
parmaklıklarla çevrili alanlarda, so-
nunda mutlaka gazlı, gözaltılı olayların 
yaşandığı sınırlı izinler veriliyor. Ama 
ne önemi var, atı alan Üsküdar’ı çoktan 
geçti! Sayısız halkı birleştiren bir gün, 
yönetenlerin aciziyeti sayesinde yeni 
bir anlam kazandı. Asıl sahibi kimmiş, 
ilk kez hangi toplumda kutlanmış; artık 
bunların hiçbir önemi yok. Newroz bu 
topraklarda haksızlığa, baskıya, sömü-
rüye ve zulme karşı çıkanları bir araya 
getiren günün adıdır. Zulüm sürdükçe, 
zulmü karşı söylenceler de yaşar ve er 
geç gerçeğe dönüşür. Zalime düşen, bu 
gerçeği kabullenip önünde diz çökmek-
tir.

Newroz piroz be! Bütün ezilen halklara 
kutlu olsun!
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Capharnaüm, kullanılmış atılmış 
eşyaların yığıldığı çöplük. Laba-
ki’nin filmine bu adı seçmesinin 

sebebi, aynı zamanda İsa’nın gelip in-
sanları kurtaracağına inanılan Filis-
tin’de bir antik şehrin ismi olması da 
olabilir. Bu isimle bize anlatmak istediği 
acaba “çöplüktekiler olarak kurtarıcıyı 
bekleme, kurtul” mudur? Gelin beraber 
bakalım. 

Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin 
3. filmi olan “Kefernahum”, smokinleri 
içinde gözyaşlarına boğulan Cannes 
jürisinden ödül almayı başardı. Filme 
başarısını kazandıran en önemli şey, 
oyuncularının Orta Doğu’nun lanetli-
leri içerisinden özenle seçilmiş olması. 
Mesela başrol oyuncusu Zain Al Rafeea 
Lübnan’da yaşayan kimliksiz bir Suri-
yeli göçmen. Makro şehir görüntüleri 

dışında Zain’in yanından ayrılmayan 
kamera, bizi Beyrut’un sokaklarında 
çıkardığı seyahatle bir vurgun etkisi ya-
pıyor ama sakın telaşlanmayın, alabora 
olmuyoruz.

Filmin ilk sahnelerinden birinde insan-
ları “birey” yapan, “var eden” devletin 
gözünde henüz var olmamış, hiç var 
olmayacak ya da yeterince ‘var olmayan’ 
çocuklar; ellerinde silah ve ağızlarında 
sigaralarla amiyane bir ataerki sembo-
lizmi içerisinde seyirciye sunuluyor. 
Bunu izleyen sahnelerde Zain’in anne-
sinin ağzından düşürmediği sigara, bir 
kadın ve bir anne olarak annenin nasıl 
sistemce soğurularak “erkekliğe” mah-
kum edildiğinin küçük bir nüansı gibi. 
Mekansal geçişlerin sınıflar arası atla-
malar içermesi ise filmin konuşulmaya 
değer başka bir yanı. Bu sahneler keskin 

şekilde sınıfların anlam dünyalarının 
olabildiğince ayrıksılığını gözler önüne 
sermek için iyi bir yöntem olmuş. Tüm 
bunları mekansal olarak birleştiren 
sahne ise pek tabii Avukat Hanım ile 
Zain’in annesinin mahkeme sahnesin-
deki diyaloğu. Bu diyalog kabaca “Siz 
böyle yaşamanın insanı nelere mecbur 
edeceğini nerden bileceksiniz, Avukat 
Hanım!” diyor. Doğurduğu çocuk tara-
fından, onu doğurduğu için dava edilen 
bir annenin film boyunca olabildiğince 
öfke ve şiddetle ifade edilen çaresizli-
ği ile fazlasıyla dram kokan bu sahne, 
“onu da anlamak lazım” dedirtiyor. 
Zain’in neredeyse boyunu aşan kürsüye 
yaklaştığı sahne ise Sinci’den alıntıyla 
“Ve vatan dediğin çamurdan bir çocuk 
siperiyse” adalet de işte onun boyunu 
aşan kürsülerdir diye düşündürüyor. 
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“Friedrich Engels bir keresinde şöyle de-
mişti; ‘Burjuva toplumu bir ikilemle kar-
şı karşıyadır: Sosyalizme yönelme ya da 
barbarlığa dönme.’ Bu ifadeyi, korkunç 
anlamını kavramadan düşüncesizce oku-
yup yineledik. Bugün Friedrich Engels’in 
bir kuşak öncesinde kehanette bulun-
duğu gibi, korkunç önermenin önünde 
duruyoruz: Ya emperyalizmin zaferi ve 
tüm medeniyetin antik Roma’da olduğu 
gibi çökmesi, nüfusun azalması, ıssızlaş-

ma, yozlaşma; bir büyük mezarlık ya 
da sosyalizmin zaferi, yani sınıf 

bilinçli uluslararası proletar-
yanın emperyalizme ve onun 
yöntemi olan savaşa karşı 
mücadelesi.” 

ROSA LUXEMBURG

Film; mültecilik, çocuk istismarı, küçük 
yaşta evlilik, çocuk işçilik, kayıt dışı-
lık, hapishane koşulları, aile içi şiddet, 
yoksulluk gibi birçok temayı aynı anda 
sunmaya çalışıyor. Bu haliyle Mahsun 
Kırmızıgül filmlerinin kıyısından dönse 
de lunaparkın yaşlı çalışanlarına yaptığı 
vurgu ile sosyal devletin neoliberal 
kılıklı halinin bir tablosunu gözler önü-
ne sererek ve bizi hayatı değiştirmeye 
cüret eden Zain ile tanıştırarak değerini 
yeniden kazanıyor. Zain yaşadığı yeri 
ıslahevi olarak tanımlamaktan, koca 
koca adamların üzerine yürümek-
ten, bayatlamış  ahlak normlarını bir 
kenara atmaktan, bir bebeğe ebeveynlik 
yapmaktan ve mecbur kaldığı hayatın 
hesabını ailesinden sektirerek devlete 
sormaktan çekinmeyecek kadar cesur 
ve bıçakladığı adamın kendi nezdindeki 
tanımını ifade etmekten çekinmeyecek 
kadar onurlu bir çocuk. Tabii tam bu-
rada yönetmenin Lübnan devlet erkine 
toz kondurmayan tutumuna birkaç laf 
etmek yerinde olur. Bir izleyici olarak, 
mahkeme sahnelerinin neden o kadar 
steril olduğunu, pornografik düzey-
de sefaleti gözler önüne seren filmde 
hapishanedeki çocuk istismarına neden 
yer verilmediğini ve küçük Yonas’ı “kö-
tülerin” elinden kurtaran polisi neden 
epik sahneler içinde izlediğimi sormam 
gerek. “Hukuk tarafsızdır” denen libe-
ral söylemi tekrarlayan devlet kurum-
larına, işleyişlerine toz kondurmayan 
ve sanki o bebeğin oraya düşmesinde 
failin sistemle kurduğu ve devam ettir-
diği ilişkinin sebebi devlet değilmiş gibi 
izlettiren filmin anlattıkları; hem bu 
yüzden hem de hapishanedeki misyo-
nerlik faaliyeti sahnesinde mahkumla-
rın tepki çeşitlerini göstermek yoluyla 
tarafsız kalmaya çalışmış olsa da Yonas’ı 
annesine kavuşturan kadının beyaz bir 
Avrupalı olmasıyla oryantalist 
bir okumayı çağrıştırması 
açısından epeyce eksik. 

Pekala, suçlu kim? 11 
yaşındaki kızını döve 
döve yetişkin bir adamın 
evine yollayan anne mi? 
Sadece “yaşamak” iste-
yen insanların 
çaresizliğini 
sermaye edi-
nerek onlar 
üzerinden 
para ka-

zanmaya çalışan tüccar mı? Zain’in aile-
si mi? Bu insanlara daha fazla yardım 
etmediği için sivil toplum kuruluş-
ları mı? Devlet mi? Suçlu kim, biz 
size söyleyelim: Suçlu, akşam-
dan sabaha uyuşuk bir zihinle 
ortada dolaşan, uyum sağlayan, 
doğallaştırılmış ilişkiler içeri-
sinde insanları ve emek güçle-
rini sömürmekten çekinmeyen, 
hesap sorunca “biz de böyle 
gördük, böyle öğrendik” diye 
ağlayan, yapmacık bir öfkeyle 
“fırsatım olsa iyi biri olurdum” 
diyen baba. Zain’in babası, bilinci 
maddi koşulları içinde şekillenmiş 
biri olsa da  bu düzenin sürdürücüsü 
olarak en az tüm failler kadar suçlu. 
Bu, bizlere lümpenlik ve nihilizmle 
kuşatılmış hayatlarımıza itirazımızın; 
bu baba kadar oturduğumuz yerden, bu 
baba kadar sistem çıkarlarını muhafaza 
etmekten asla imtina etmeyen, bu baba 
kadar sinizmden besleniyor olmasını 
hatırlatıyor.

Sistemle hesaplaşmaya asla yanaşmayan 
bu filmin belki de en işe yarar tarafı; 
Zain’in babasının “tanıdıklığını” bize 
gösteriyor olması. Şunu hatırda tutmak 
gerekir ki ya Zain olursunuz ya da Za-
in’e bunları yaşatan. “Zain için ağlayan” 

diye 
bir se-

çenek yoktur. Zain 
için ağlayan ama eylemeyen, görme-
yen, tavır almayan, günü kurtaran ama 
sömürü şartlarına dair hiçbir devrimci 
yöntemi hedeflemeyen, benimsemeyen-
ler de Zain’e bunları yaşatanlarla aynı 
saftadır. Arası yoktur, sistemin doğası 
gereği yoktur. Devrime hizmet etmeyen 
bu sisteme hizmet eder. İşte “Ya sosya-
lizm ya barbarlık!” cümlesinin sunduğu 
iki şeçeneklilik bu mahiyette anlam 
bulur.

KÜLTÜR - SANAT

Makro şehir görüntüleri dışında 
Zain’in yanından ayrılmayan 
kamera, bizi Beyrut’un 
sokaklarında çıkardığı seyahatle 
bir vurgun etkisi yapıyor ama 
sakın telaşlanmayın, alabora 
olmuyoruz.
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Gel-
sin mi? 

Gelsin. Gelecekleri varsa görecekleri 
tek şey binlerce kadının öfkesi olacak. 
Bin yıllardır çokça yaralar aldığımız, 
travmalar yaşadığımız ama asla mü-
cadeleden geri durmadığımız var oluş 
hikâyemizi onlara bir kez daha hatırla-
tacağız. Hiç unutmayız, 129 kadın işçi 
yanarak can vermişti, buradan bağımsız 
değildir bu günle olan bağımız, hiç 
unutmayın…

Mücadelemizin kökleri tarihin en 
derinlerine uzanıyor şüphesiz. Farklı 
toplumsal formasyonlarda, ekonomik 
sistemlerde, kültürel yapılarda bazen 
çok örtük bir biçimde sinsice gezinen 
bazen de en çıplak haliyle karşımıza 
çıkan eril tahakküm ilişkisinin kökünü 
kazımayı amentümüz biliyoruz. Bunu 
yaparken bu tahakküm ilişkisinin 
ilişkilendiği, arkasına saklandığı, sırtını 
dayadığı, değdiği, dokunduğu her türlü 
ilişki biçimini de ekonomik sistemi 
de patriarkayı da kurumsal yapıyı da 
alaşağı etmenin zorunluluğunun farkın-
dayız. Bu dayanak noktaları ile birlikte 
içinde bulunduğumuz tarihselliğin ve 
coğrafyanın dinamiklerini hesap ederek 
bugünün kadın mücadelesini yaratma 

konusundaki iddiamızla yola çıktık. 
Fabrikalardan sokaklara, amfilerden, 
yatak odalarımıza kadar her alanda 
kadın dayanışmasını büyütmek ve 
örgütlenmek adına elimizi taşın altına 
koyuyoruz.

8 Mart gibi tarihselliğinde büyük bedel-
ler yatan günleri bağlamını unutmadan 
bugünün bize dayattığı sorunları ve 
zorunlu kıldığı mücadele yöntemlerini 
kullanmamız gereken mevzilerimiz 
olarak görüyoruz. Bu sorunları aşmanın 
yolunun sürekli devinen bir mücadele 
hattıyla mümkün olduğunun farkın-
dayız. Türkiye coğrafyasında İstanbul 
için 8 Mart’ın mekânsal olarak önemi 
aşikârdır. İstanbul’un sembolü diyebi-
leceğimiz İstiklal Caddesi çokça dire-
nişe ve mücadele pratiğine ev sahipliği 
yapmış Galatasaray Meydanı’na açılan 
yoldur. Hayatın her alanında bizi ken-
dine mahkûm kılan tahakküm düzeni 
bugün de bize Taksim’i kapatmanın 
yollarını aramaktadır. Kadının sesini 
yükselttiği her alan kazanılmıştır, mut-
laka kazanılacaktır. İçinden geçtiğimiz 
şu günlerde Galatasaray Meydanı’nı geri 
almak da biz kadınların önünde duran 
bir sorumluluktur, bu sorumluluğu 
üstleniyoruz. Bugün binlerce kadın, 
o caddeyi doldurmak ve o meydanı 

Cumartesi anneleri/insanları için geri 
kazanmak zorundadır. Evet, geçtiğimiz 
hafta burada iş cinayetlerinde kaybet-
tikleri yakınları için “Vicdan ve Adalet 
Nöbeti” tutan işçi ailelerine gelecek 
ayın nöbetini Galatasaray Meydanı’nda 
tutabileceklerinin müjdesini vermek 
zorundayız.

Faşist saldırıların arttığı koşullar altın-
da, neoliberal politikaların doğal bir 
sonucu olarak karşımıza çıkan bu ağır 
ekonomik kriz şartları altında mücade-
lemiz sadece kadın kimliğimizden kay-
naklı değil, tüm ezilmişliklerin, sömürü 
koşullarının yarattığı sonuçlara karşı 
olmalıdır. Mücadelemizin zikri bugün 
karşımıza dikilecek olan herkese gerekli 
cevabı en sert şekilde verecektir. Sadece 
sözlerimizde ve bu günlerde değil, var 
olduğumuz her alanda kol kola girip ba-
baya, kocaya, patrona, devlete ve polise 
karşı “İnadına isyan, inadına özgür-
lük!” demekten başka çaremiz yok. Biz 
inanıyoruz ki kadın kadının yurdudur 
ve yine biliyoruz ki dayanışmamızdan 
yeşeriyor hayat. Kol kola girdiğimiz an 
korku bitecek, hep birlikte bu pespaye 
düzenin üzerine ilk adımı attığımız an, 
işte o an isyanımızla özgürleşeceğiz ve 
özgürleştireceğiz!

kadın

Gelsin Baba,
Gelsin Koca,
Gelsin Cop!

Gelsin Baba,
Gelsin Koca,
Gelsin Cop!

Kol kola girdiğimiz an 
korku bitecek, hep birlikte 
bu pespaye düzenin 
üzerine ilk adımı attığımız 
an, işte o an isyanımızla 
özgürleşeceğiz ve 
özgürleştireceğiz!
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